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Verzoek vestiging Kiosk station Nieuw-Vennep.

- 5 JULI 2013

Geachte heer, mevrouw,

Op 11 juli 2012 hebben wij schriftelijke vragen ontvangen van de PvdA fractie waarin het
college wordt verzocht medewerking te verlenen aan het mogelijk maken van een Kiosk op
station Nieuw-Vennep.
Bij brief van 5 september 2012 hebben wij u meegedeeld dat wij de NS hebben verzocht om
medewerking.
Recentelijk heeft de NS ons bij brief van 17 jun i 2013 geïnformeerd over de stand van zaken
van ons verzoek. De reactie van de NS treft u hierbij als bijlage aan .
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Geachte heer Bezuijen, beste Mieh ieL
In augustu s vorig jaar heeft u , namen het college van burgemeesters en wethouders, een
vraag gesteld over de mogelijkheden voor het plaatsen van een kiosk op station NieuwVenn ep. In het bestuurlijk overleg van 18 januari jL heb ik u geïnformeerd over onze
plannen. In deze brief bevestig ik deze informatie inclusief de laatste stand van zaken.
Het zelfstandig plaatsen van een Kiosk op station Nieuw-Vennep is helaas niet mogelijk. De
reizigersaantallen zijn te laag om tot een rendabele exploitatie te komen. Bovendien geldt
dat noch op het perron , noch op maaiveldniveau mimte beschikbaar is voor het plaatsen
van een Kiosk. Echter, op station Nieuw-Vennep is h et voormalig plaatskaartenkantoor
beschikbaar, zoals u ook in uw brief aangeeft. Deze mimte was in gebmik door Connexxion
als person eelsverblijf en wordt met ingang van januari 2013 gebruikt door Arriva als
personeelsverblijf. Arriva wenst echter maar een deel van deze ruimte te huren.
Besloten is daarom deze ruimte in twee delen te splitsen: een personeelsverblijfvoor Arriva
en een te verhuren winkelruimte. Deze splitsing vindt plaats zodra een huurder voor de
winkelmimte gevonden is . Op dit moment vinden gesprekken plaats met potentiële
huurders. De aard van de winkelactiviteiten in deze mimte is op dit moment nog niet
bekend en is vanzelfsprekend afhankelijk van de huurder die wij zullen vinden. Zodra
duidelijk is dat er een akkoord is met een huurder. zal de verbouwing van deze mimte
gesta rt worden.
Zoals het er nu uit zi et hopen wij dat in de tweede helft van dit jaar de vernieuwde
(gesplitste) mimte op station Nieuw-Vennep weer helemaal in gebmik zal zijn. Dit betekent
dat er dan weer verkoopacti viteiten en daarmee levendigheid op het station aanwezig zal
zijn.
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Ik houd u graag op de hoogte van de voortgang.
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